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AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele unui instrument pentru 
preaderare sunt substanțial diferite față de 
obiectivele generale ale acțiunii externe a 
Uniunii, deoarece acest instrument 
urmărește să pregătească beneficiarii 
enumerați în anexa I pentru a deveni 
membri ai Uniunii și să sprijine procesul 
lor de aderare. Prin urmare, este esențial să 
existe un instrument specific care să 
sprijine procesul de extindere, asigurând, în 
același timp, complementaritatea sa cu 
obiectivele generale ale acțiunii externe a 
Uniunii și în special cu Instrumentul de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională (IVCDCI).

(2) Obiectivele unui instrument pentru 
preaderare sunt substanțial diferite față de 
obiectivele generale ale acțiunii externe a 
Uniunii, deoarece acest instrument 
urmărește să pregătească beneficiarii 
enumerați în anexa I pentru a deveni 
membri ai Uniunii și să sprijine procesul 
lor de aderare. Prin urmare, este esențial să 
existe un instrument specific care să 
sprijine procesul de extindere, asigurând, în 
același timp, complementaritatea și 
coerența sa cu obiectivele generale ale 
acțiunii externe a Uniunii și în special cu 
Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Politica de extindere a Uniunii 
constituie o investiție în pacea, securitatea 
și stabilitatea Europei. Aceasta oferă 
oportunități economice și comerciale 
sporite, în avantajul reciproc al UE și al 
statelor care aspiră să devină membre ale 
Uniunii. Perspectiva aderării la Uniune are 

(5) Politica de extindere a Uniunii 
constituie o investiție în pacea, securitatea 
și stabilitatea Europei. Aceasta oferă 
oportunități economice și comerciale 
sporite, în avantajul reciproc al UE și al 
statelor care aspiră să devină membre ale 
Uniunii, respectând în același timp 
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un puternic efect de transformare, punând 
bazele unor schimbări democratice, 
politice, economice și societale pozitive.

principiul integrării asimetrice și 
progresive, pentru a asigura o 
transformare fără probleme a economiilor 
fragile ale statelor care aspiră să devină 
membre ale Uniunii. Perspectiva aderării 
la Uniune are un puternic efect de 
transformare, punând bazele unor 
schimbări democratice, politice, economice 
și societale pozitive.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Ar trebui, de asemenea, să se 
acorde asistență în conformitate cu 
acordurile încheiate de Uniune cu 
beneficiarii enumerați în anexa I. Asistența 
ar trebui să se concentreze în special pe 
sprijinul acordat beneficiarilor enumerați în 
anexa I pentru a-și consolida instituțiile 
democratice și statul de drept, a-și reforma 
sistemul judiciar și administrația publică, a 
respecta drepturile fundamentale și a 
promova egalitatea de gen, toleranța, 
incluziunea socială și nediscriminarea. 
Asistența ar trebui să sprijine, de 
asemenea, principiile și drepturile esențiale 
definite în Pilonul european al drepturilor 
sociale. Asistența ar trebui să sprijine în 
continuare eforturile lor de a promova 
cooperarea regională, macroregională și 
transfrontalieră, precum și dezvoltarea 
teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare 
a strategiilor macroregionale ale Uniunii. 
De asemenea, asistența ar trebui să 
promoveze dezvoltarea economică și 
socială și guvernanța economică a acestor 
beneficiari, elemente care stau la baza 
agendei privind o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv 
prin punerea în aplicare a politicilor de 
dezvoltare regională, privind agricultura și 
dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a 

(7) Ar trebui, de asemenea, să se 
acorde asistență în conformitate cu 
acordurile încheiate de Uniune cu 
beneficiarii enumerați în anexa I. Asistența 
ar trebui să se concentreze în special pe 
sprijinul acordat beneficiarilor enumerați în 
anexa I pentru a-și consolida instituțiile 
democratice și statul de drept, a-și reforma 
sistemul judiciar și administrația publică, a 
respecta drepturile fundamentale și a 
promova egalitatea de gen, toleranța, 
incluziunea socială și nediscriminarea. 
Asistența ar trebui să sprijine, de 
asemenea, principiile și drepturile esențiale 
definite în Pilonul european al drepturilor 
sociale. Asistența ar trebui să sprijine în 
continuare eforturile lor de a promova 
cooperarea regională, macroregională și 
transfrontalieră, precum și dezvoltarea 
teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare 
a strategiilor macroregionale ale Uniunii. 
Ar trebui, de asemenea, să promoveze 
relații de bună vecinătate, reconciliere și 
cooperare regională. Ar trebui să 
stimuleze dezvoltarea economică și socială 
și guvernanța economică a acestor 
beneficiari, integrarea economică pe piața 
unică a UE, inclusiv cooperarea vamală, 
să promoveze un comerț deschis și 
echitabil, elemente care stau la baza 
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forței de muncă și privind dezvoltarea 
economiei și a societății digitale, în 
concordanță, de asemenea, cu inițiativa 
emblematică Agenda digitală pentru 
Balcanii de Vest.

agendei privind o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv 
prin punerea în aplicare a politicilor de 
dezvoltare regională, privind agricultura și 
dezvoltarea rurală, sociale și de ocupare a 
forței de muncă și privind dezvoltarea 
economiei și a societății digitale, în 
concordanță, de asemenea, cu inițiativa 
emblematică Agenda digitală pentru 
Balcanii de Vest.

_________________ _________________

16Pilonul european al drepturilor sociale, 
proclamat în mod solemn de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie la Summitul 
social pentru creștere și locuri de muncă 
echitabile de la Göteborg, care s-a 
desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

16 Pilonul european al drepturilor sociale, 
proclamat în mod solemn de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie la Summitul 
social pentru creștere și locuri de muncă 
echitabile de la Göteborg, care s-a 
desfășurat în data de 17 noiembrie 2017.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea ar trebui să ofere sprijin 
pentru tranziția către aderare beneficiarilor 
enumerați în lista din anexa I, pe baza 
experienței statelor sale membre. Această 
cooperare ar trebui să vizeze îndeosebi 
împărtășirea experienței dobândite de 
statele membre în procesul de reformă.

(8) Uniunea ar trebui să ofere sprijin 
pentru tranziția către aderare beneficiarilor 
enumerați în lista din anexa I, pe baza 
experienței statelor sale membre. Această 
cooperare ar trebui să vizeze îndeosebi 
împărtășirea experienței dobândite de 
statele membre în procesul de reformă, în 
special în ceea ce privește consolidarea 
cooperării economice și vamale și a 
acțiunilor comune de combatere a 
corupției, a contrabandei, a spălării de 
bani și a contrafacerii;

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(9a) Comisia ar trebui să încurajeze 
beneficiarii enumerați în anexa I să 
coopereze cu Uniunea în ceea ce privește 
promovarea multilateralismului și 
consolidarea în continuare a sistemului 
comercial internațional, inclusiv a 
reformelor OMC.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Consolidarea statului de drept, 
inclusiv combaterea corupției și a 
criminalității organizate, și buna 
guvernanță, inclusiv reforma administrației 
publice, rămân provocări-cheie pentru 
majoritatea beneficiarilor enumerați în 
anexa I și sunt esențiale pentru ca 
beneficiarii să se apropie de Uniune și 
pentru asumarea ulterioară deplină de către 
aceștia a obligațiilor care le revin în calitate 
de membri. Având în vedere faptul că 
reformele urmărite în aceste domenii se 
realizează pe termen mai lung și că este 
necesar să se constituie evidențe, asistența 
financiară acordată în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să 
abordeze cerințele care le incumbă 
beneficiarilor enumerați în anexa I cât 
mai curând posibil.

(11) Consolidarea statului de drept, 
inclusiv combaterea corupției, a spălării de 
bani și a criminalității organizate, și buna 
guvernanță, inclusiv reforma administrației 
publice, independența sistemului judiciar, 
transparența, achizițiile publice, 
concurența, ajutoarele de stat, 
proprietatea intelectuală și investițiile 
străine, rămân provocări-cheie pentru 
majoritatea beneficiarilor enumerați în 
anexa I și sunt esențiale pentru ca 
beneficiarii să se apropie de Uniune și 
pentru asumarea ulterioară deplină de către 
aceștia a obligațiilor care le revin în calitate 
de membri.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu principiul 
democrației participative, Comisia ar trebui 
să încurajeze supravegherea parlamentară 
în fiecare din țările beneficiare enumerate 

(12) În conformitate cu principiul 
democrației participative, Comisia ar trebui 
să încurajeze supravegherea parlamentară 
și rolul proactiv al parlamentelor 
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în anexa I. naționale în procesul de aderare la UE și 
respectarea criteriilor de aderare în 
fiecare din țările beneficiare enumerate în 
anexa I, în strânsă cooperare cu 
Parlamentul European.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I 
trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a 
aborda provocările globale, precum 
dezvoltarea durabilă și schimbările 
climatice, și pentru a se alinia la eforturile 
Uniunii în direcția abordării acestor 
aspecte. Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice, în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă, acest program ar 
trebui să contribuie la integrarea acțiunilor 
în domeniul climei în politicile Uniunii și 
la atingerea țintei globale ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE să sprijine 
obiectivele în domeniul climei. Acțiunile 
întreprinse în cadrul programului ar trebui 
să asigure alocarea a16 % din pachetul 
financiar global al programului la 
obiectivele climatice. Acțiunile relevante 
vor fi identificate în timpul pregătirii și 
punerii în aplicare a programului, iar 
contribuția totală din acest program ar 
trebui să constituie o parte a evaluărilor 
relevante și a proceselor de revizuire.

(13) Beneficiarii enumerați în anexa I 
trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a 
aborda provocările globale, precum 
dezvoltarea durabilă și schimbările 
climatice, urmărirea unei ordini globale 
bazate pe norme și valori, și pentru a se 
alinia la eforturile Uniunii în direcția 
abordării acestor aspecte. Reflectând 
importanța combaterii schimbărilor 
climatice, în concordanță cu angajamentele 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă, 
acest program ar trebui să contribuie la 
integrarea acțiunilor în domeniul climei în 
politicile Uniunii și la atingerea țintei 
globale ca 25 % din cheltuielile de la 
bugetul UE să sprijine obiectivele în 
domeniul climei. Acțiunile întreprinse în 
cadrul programului ar trebui să asigure 
alocarea a16 % din pachetul financiar 
global al programului la obiectivele 
climatice. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în timpul pregătirii și punerii în 
aplicare a programului, iar contribuția 
totală din acest program ar trebui să 
constituie o parte a evaluărilor relevante și 
a proceselor de revizuire.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Măsurile în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la aspectele legate de comerț
ale relațiilor externe ale Uniunii, cum ar 
fi inițiativele privind ajutorul pentru 
comerț, cooperarea cu țările terțe privind 
diligența necesară în cadrul lanțului de 
aprovizionare pentru staniu, tantal și 
tungsten, minereurile acestora și aurul și 
Procesul Kimberley, Pactul de 
sustenabilitate, monitorizarea 
angajamentelor țărilor terțe în temeiul 
Regulamentului SGP pentru a asigura 
coerența politică la nivelul UE și a proteja 
și a promova în continuare normele și 
reglementările comerciale într-un cadru 
multilateral;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prioritățile de acțiune pentru 
realizarea obiectivelor din domeniile de 
politică relevante pentru care se va acorda 
asistență în temeiul prezentului regulament 
ar trebui definite printr-un cadru de 
programare stabilit de Comisie pentru 
durata cadrului financiar multianual al 
Uniunii pentru perioada 2021-2027, în 
parteneriat cu beneficiarii enumerați în 
anexa I, pe baza agendei de extindere și a 
nevoilor lor specifice, în conformitate cu 
obiectivele generale și specifice definite de 
prezentul regulament și luând în 
considerare în mod adecvat strategiile 
naționale relevante. Cadrul de programare 
ar trebui să identifice domeniile care 
trebuie sprijinite prin acordarea de 
asistență, incluzând o alocare orientativă 
per domeniu de sprijin, precum și o 
estimare a cheltuielilor legate de climă.

(17) Prioritățile de acțiune pentru 
realizarea obiectivelor din domeniile de 
politică relevante pentru care se va acorda 
asistență în temeiul prezentului regulament 
ar trebui definite printr-un cadru de 
programare stabilit de Comisie, în 
cooperare cu Parlamentul European,
pentru durata cadrului financiar multianual 
al Uniunii pentru perioada 2021-2027, în 
parteneriat cu beneficiarii enumerați în 
anexa I, pe baza agendei de extindere și a 
nevoilor lor specifice, în conformitate cu 
obiectivele generale și specifice definite de 
prezentul regulament și luând în 
considerare în mod adecvat strategiile 
naționale relevante. Cadrul de programare 
ar trebui să identifice domeniile care 
trebuie sprijinite prin acordarea de 
asistență, incluzând o alocare orientativă 
per domeniu de sprijin, precum și o 
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estimare a cheltuielilor legate de climă.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este în interesul Uniunii să ofere 
asistență beneficiarilor enumerați în anexa 
I în cadrul eforturilor de reformare ale 
acestora pentru a deveni membri ai 
Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în 
așa fel încât să se pună un accent puternic 
pe rezultate și să se acorde stimulente 
pentru cei care își demonstrează 
angajamentul față de reformă prin punerea 
în aplicare eficientă a asistenței pentru 
preaderare și prin progrese în direcția 
îndeplinirii criteriilor pentru aderare.

(18) Este în interesul Uniunii să ofere 
asistență beneficiarilor enumerați în anexa 
I în cadrul eforturilor de reformare ale 
acestora pentru a deveni membri ai 
Uniunii. Asistența ar trebui gestionată în 
așa fel încât să se pună un accent puternic 
pe rezultate și să se acorde stimulente 
pentru cei care își demonstrează 
angajamentul față de reformă prin punerea 
în aplicare eficientă a asistenței pentru 
preaderare și prin progrese în direcția 
îndeplinirii criteriilor pentru aderare. 
Progresele substanțiale realizate de 
beneficiari în ceea ce privește deschiderea 
mediului lor economic în conformitate cu 
tratatele UE și cu acordurile OMC și 
punerea pe deplin în aplicare a 
acordurilor existente cu Uniunea ar 
reprezenta un pas pozitiv în vederea 
aderării la Uniune.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Tranziția de la gestiunea directă a 
fondurilor de preaderare de către Comisie 
la gestiunea indirectă de către beneficiarii 
enumerați în anexa I ar trebui să fie 
progresivă și să țină cont de capacitățile 
fiecăruia dintre respectivii beneficiari. 
Asistența ar trebui să utilizeze în 
continuare structurile și instrumentele care 
și-au dovedit valoarea în procesul de 

(19) Tranziția de la gestiunea directă a 
fondurilor de preaderare de către Comisie 
la gestiunea indirectă de către beneficiarii 
enumerați în anexa I ar trebui să fie 
progresivă și să țină cont de capacitățile 
fiecăruia dintre respectivii beneficiari. 
Tranziția ar trebui să fie suspendată în 
cazul în care fondurile UE sunt utilizate 
în mod ineficient, ceea ce duce la 
deficiențe semnificative în ceea ce privește 
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preaderare. obligațiile relevante. Asistența ar trebui să 
utilizeze în continuare structurile și 
instrumentele care și-au dovedit valoarea în 
procesul de preaderare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Uniunea ar trebui să urmărească un 
nivel maxim de eficiență în utilizarea 
resurselor disponibile, pentru a optimiza 
impactul acțiunii sale externe. Acest lucru 
ar trebui să fie obținut prin asigurarea 
coerenței și a complementarității dintre 
instrumentele de finanțare externă ale 
Uniunii, precum și prin crearea de sinergii 
cu alte politici și programe ale Uniunii, 
inclusiv, atunci când este cazul, a coerenței 
și a complementarității cu asistența 
macrofinanciară.

(20) Uniunea ar trebui să urmărească un 
nivel maxim de eficiență în utilizarea 
resurselor disponibile, pentru a optimiza 
impactul acțiunii sale externe. Acest lucru 
ar trebui să fie obținut prin asigurarea 
coerenței și a complementarității dintre 
instrumentele de finanțare externă ale 
Uniunii, precum și prin crearea de sinergii 
cu alte politici și programe ale Uniunii, în 
special relațiile comerciale dintre Uniune 
și beneficiarii enumerați în anexa I, 
inclusiv, atunci când este cazul, a coerenței 
și a complementarității cu asistența 
macrofinanciară.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
necesită o adaptare continuă și rapidă la 
necesitățile în schimbare ale partenerilor 
Uniunii și la provocările globale, cum ar fi 
drepturile omului, democrația și buna 
guvernanță, securitatea și stabilitatea, 
schimbările climatice și mediul și migrația 
neregulamentară și cauzele profunde ale 
acesteia. Reconcilierea principiului 
previzibilității cu necesitatea de a reacționa 
rapid la noile necesități presupune, în 
consecință, adaptarea execuției financiare a 

(26) Acțiunile externe sunt adesea puse 
în aplicare într-un mediu foarte volatil, care 
necesită o adaptare continuă și rapidă la 
necesitățile în schimbare ale partenerilor 
Uniunii și la provocările globale, cum ar fi 
drepturile omului, democrația și buna 
guvernanță, securitatea și stabilitatea, 
schimbările climatice și mediul, 
protecționismul și migrația 
neregulamentară și cauzele profunde ale 
acesteia. Reconcilierea principiului 
previzibilității cu necesitatea de a reacționa 
rapid la noile necesități presupune, în 
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programelor. Pentru a spori capacitatea 
Uniunii de a răspunde unor necesități 
neprevăzute, respectându-se, în același 
timp, principiul întocmirii anuale a 
bugetului Uniunii, prezentul regulament ar 
trebui să mențină posibilitatea de a aplica 
mecanismele de flexibilitate deja permise 
de Regulamentul financiar pentru alte 
politici, și anume reportări și reangajări ale 
fondurilor angajate, pentru a se asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor UE atât 
pentru cetățenii UE, cât și pentru 
beneficiarii enumerați în anexa I, 
maximizând astfel fondurile UE 
disponibile pentru intervențiile din cadrul 
acțiunilor externe ale UE.

consecință, adaptarea execuției financiare a 
programelor. Pentru a spori capacitatea 
Uniunii de a răspunde unor necesități 
neprevăzute, respectându-se, în același 
timp, principiul întocmirii anuale a 
bugetului Uniunii, prezentul regulament ar 
trebui să mențină posibilitatea de a aplica 
mecanismele de flexibilitate deja permise 
de Regulamentul financiar pentru alte 
politici, și anume reportări și reangajări ale 
fondurilor angajate, pentru a se asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor UE atât 
pentru cetățenii UE, cât și pentru 
beneficiarii enumerați în anexa I, 
maximizând astfel fondurile UE 
disponibile pentru intervențiile din cadrul 
acțiunilor externe ale UE.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al IPA III este 
de a sprijini țările beneficiare enumerate în 
anexa I în vederea adoptării și 
implementării reformelor politice, 
instituționale, juridice, administrative, 
sociale și economice necesare pentru ca 
respectivii beneficiari să respecte valorile 
Uniunii și să se alinieze treptat la normele, 
standardele, politicile și practicile Uniunii 
în vederea aderării la aceasta, contribuind 
astfel la stabilitatea, securitatea și 
prosperitatea lor.

1. Obiectivul general al IPA III este 
de a sprijini țările beneficiare enumerate în 
anexa I în vederea adoptării și 
implementării reformelor politice, 
instituționale, juridice, administrative, 
sociale și economice necesare pentru ca 
respectivii beneficiari să respecte valorile 
și acquis-ul Uniunii și să se alinieze treptat 
la normele, standardele, politicile și 
practicile Uniunii în vederea aderării la 
aceasta, contribuind astfel la stabilitatea, 
securitatea și prosperitatea lor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sporirea eficacității administrației (b) sporirea eficacității administrației 
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publice și sprijinirea reformelor structurale 
și a bunei guvernanțe la toate nivelurile;

publice, asigurarea independenței 
judecătorilor, a statului de drept, a 
respectării drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și sprijinirea 
reformelor structurale și a bunei 
guvernanțe la toate nivelurile, inclusiv în 
domeniul achizițiilor publice, al 
ajutorului de stat, al concurenței, al 
investițiilor străine și al proprietății 
intelectuale;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adaptarea normelor, standardelor, 
politicilor și practicilor beneficiarilor 
enumerați în anexa I astfel încât acestea să 
fie aliniate celor ale Uniunii și consolidarea 
reconcilierii și a bunelor relații de 
vecinătate, precum și a contactelor 
interpersonale și a comunicării;

(c) adaptarea normelor, standardelor, 
politicilor și practicilor beneficiarilor 
enumerați în anexa I astfel încât acestea să 
fie aliniate celor ale Uniunii, pentru a 
beneficia pe deplin de instrumentele de 
integrare economică bilaterală oferite de 
acordurile de stabilizare și asociere și 
consolidarea reconcilierii și a bunelor 
relații de vecinătate, precum și a 
contactelor interpersonale și a comunicării;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consolidarea dezvoltării economice 
și sociale, inclusiv printr-o mai mare 
conectivitate și prin dezvoltare regională, 
agricultură și dezvoltare rurală, precum și 
prin politici sociale și de ocupare a forței 
de muncă, consolidarea protecției 
mediului, creșterea rezistenței la 
schimbările climatice, accelerarea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon și dezvoltarea economiei și a 

(d) consolidarea dezvoltării economice 
și sociale și a cooperării, inclusiv printr-o 
mai mare conectivitate și prin dezvoltare 
regională, agricultură și dezvoltare rurală, 
armonizarea standardelor sanitare și 
fitosanitare, precum și prin politici sociale 
și de ocupare a forței de muncă, 
consolidarea protecției mediului, creșterea 
rezistenței la schimbările climatice, 
accelerarea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon și dezvoltarea 
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societății digitale; economiei și a societății digitale;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea cooperării teritoriale și 
transfrontaliere.

(e) sprijinirea cooperării teritoriale și 
transfrontaliere, inclusiv dincolo de 
frontierele maritime și consolidarea 
relațiilor comerciale și economice prin 
punerea în aplicare pe deplin a 
acordurilor existente cu Uniunea și 
combaterea contrabandei și a 
contrafacerii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cadrul politicii de extindere definit 
de Consiliul European și de Consiliu, 
acordurile care instituie o relație 
obligatorie din punct de vedere juridic cu 
beneficiarii enumerați în anexa I, precum și 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, comunicările Comisiei și 
comunicările comune ale Comisiei și ale 
Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate 
constituie cadrul general de politică pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament. Comisia asigură coerența 
dintre asistență și cadrul politicii de 
extindere.

1. Cadrul politicii de extindere definit 
de Consiliul European și de Consiliu, 
acordurile care instituie o relație 
obligatorie din punct de vedere juridic cu 
beneficiarii enumerați în anexa I, precum și 
rezoluțiile relevante ale Parlamentului 
European, constatările și concluziile 
grupurilor de monitorizare, misiunile și 
delegațiile Parlamentului European, 
comunicările Comisiei și comunicările 
comune ale Comisiei și ale Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate constituie 
cadrul general de politică pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament. Comisia 
asigură coerența dintre asistență și cadrul 
politicii de extindere.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Distribuirea echilibrată, 
depolitizată și nediscriminatorie a 
fondurilor se asigură atât pe întreg 
teritoriul țării, cât și la toate nivelurile 
societății;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Asistența acordată în cadrul IPA III 
se bazează pe un cadru de programare al 
IPA pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice menționate la articolul 3. Cadrul 
de programare al IPA este stabilit de 
Comisie pe durata cadrului financiar 
multianual al Uniunii.

1. Asistența acordată în cadrul IPA III 
se bazează pe un cadru de programare al 
IPA pentru îndeplinirea obiectivelor 
specifice menționate la articolul 3. Cadrul 
de programare al IPA este stabilit de 
Comisie, după consultarea Parlamentului 
European, pe durata cadrului financiar 
multianual al Uniunii.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența este orientată și ajustată în 
funcție de situația specifică a beneficiarilor 
enumerați în anexa I, cu luarea în 
considerare a eforturilor suplimentare 
necesare pentru îndeplinirea criteriilor de 
aderare, precum și a capacităților 
respectivilor beneficiari. Asistența se 
diferențiază, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și intensitatea, în funcție de 
necesități, de angajamentul față de reforme 
și de progresele în punerea în practică a 
acestor reforme.

Asistența este orientată și ajustată în 
funcție de situația specifică a beneficiarilor 
enumerați în anexa I, cu luarea în 
considerare a progreselor suplimentare 
necesare pentru îndeplinirea criteriilor de 
aderare, precum și a capacităților 
respectivilor beneficiari. Asistența se 
diferențiază, în ceea ce privește domeniul 
de aplicare și intensitatea, în funcție de 
necesități, de angajamentul față de reforme 
și de progresele în punerea în practică a 
acestor reforme, ținând seama de nevoia 
de dezvoltare și creștere economică 



AD\1171028RO.docx 15/21 PE628.720v03-00

RO

durabilă, de un bun climat de afaceri și de 
investiții și de consolidarea fiscală.
Progresele sunt monitorizate și evaluate 
periodic de către Comisie. 

Asistența Uniunii este suspendată sau 
parțial suspendată în cazul unor progrese 
nesatisfăcătoare efectuate în vederea 
îndeplinirii unor obiective specifice, astfel 
cum se prevede la articolul 3, sau atunci 
când un beneficiar nu respectă principiile 
democrației, ale statului de drept, 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale sau încalcă angajamentele 
asumate în acordurile relevante încheiate 
cu Uniunea. În aceleași condiții și la 
cererea Parlamentului European, 
Comisia examinează suspendarea sau 
suspendarea parțială a asistenței din 
partea Uniunii și raportează acestora, 
justificându-și decizia.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia monitorizează 
îndeaproape procedura generală de 
punere în aplicare a proiectelor, printr-un 
mecanism solid și coerent, pentru a 
furniza analize calitative și cantitative ale 
evaluării și pentru a urmări progresele 
înregistrate în ceea ce privește obiectivele 
stabilite, pentru a asigura o mai mare 
responsabilitate, transparență și o mai 
bună direcționare a cheltuielilor în cadrul 
fondurilor. Parlamentul European are 
competența de a prezenta Comisiei o 
cerere de examinare a unor cazuri 
specifice în care procedura prevăzută de 
prezentul regulament nu a fost urmată de 
beneficiari și de a lua măsurile necesare 
în cazul în care există elemente 
justificate;
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Instituirea și promovarea de la o 
etapă timpurie a funcționării corecte a 
instituțiilor necesare pentru garantarea 
statului de drept: intervențiile în acest 
domeniu trebuie să vizeze instituirea unor 
sisteme judiciare independente, 
responsabile și eficiente, care să includă o 
recrutare transparentă și bazată pe merit și 
promovarea cooperării judiciare, a unor 
sisteme de evaluare și promovare și a unor 
proceduri disciplinare eficace pentru 
cazurile de încălcări; asigurarea instituirii 
de sisteme robuste pentru protecția 
granițelor, gestionarea fluxurilor 
migratoare și acordarea de azil celor care 
au nevoie de acesta; dezvoltarea de 
instrumente eficace de prevenire și de 
combatere a criminalității organizate, a 
traficului de ființe umane, a introducerii 
ilegale de migranți, a spălării de bani/a 
finanțării terorismului și a corupției; 
promovarea și protejarea drepturilor 
omului, a drepturilor persoanelor 
aparținând unor minorități - inclusiv ale 
persoanelor de etnie romă, precum și ale 
persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale, transgen și intersexuale - și a 
libertăților fundamentale, inclusiv a 
libertății presei și a protecției datelor.

(a) Instituirea și promovarea de la o 
etapă timpurie a funcționării corecte a 
instituțiilor necesare pentru garantarea 
statului de drept: intervențiile în acest 
domeniu trebuie să vizeze separarea 
puterilor, instituirea unor sisteme judiciare 
independente, responsabile și eficiente, 
care să includă o recrutare transparentă și 
bazată pe merit și promovarea cooperării 
judiciare, a unor sisteme de evaluare și 
promovare și a unor proceduri disciplinare 
eficace pentru cazurile de încălcări; 
asigurarea instituirii de sisteme robuste 
pentru protecția granițelor, gestionarea 
fluxurilor migratoare și acordarea de azil 
celor care au nevoie de acesta; dezvoltarea 
de instrumente eficace de prevenire și de 
combatere a criminalității organizate, a 
traficului de ființe umane, a introducerii 
ilegale de migranți, a spălării de bani/a 
finanțării terorismului și a corupției; 
promovarea și protejarea drepturilor 
omului, a drepturilor persoanelor 
aparținând unor minorități - inclusiv ale 
persoanelor de etnie romă, precum și ale 
persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale, transgen și intersexuale - și a 
libertăților fundamentale, inclusiv a 
libertății presei, a libertății de exprimare și 
a protecției datelor.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Consolidarea guvernanței 
economice: intervențiile trebuie să 
urmărească să sprijine participarea la 

(c) Consolidarea guvernanței 
economice: Intervențiile trebuie să
urmărească să sprijine participarea la 
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procesul programului de reformă 
economică și cooperarea sistematică cu 
instituțiile financiare internaționale cu 
privire la elementele fundamentale ale 
politicii economice, sporirea capacității de 
a consolida stabilitatea macroeconomică și 
sprijinirea progreselor către o economie de 
piață funcțională capabilă să facă față 
presiunii concurențiale și forțelor de piață 
din interiorul Uniunii.

procesul programului de reformă 
economică și cooperarea sistematică cu 
instituțiile financiare internaționale cu 
privire la elementele fundamentale ale 
politicii economice, sporirea capacității de 
a consolida stabilitatea macroeconomică și 
sprijinirea progreselor către dezvoltarea 
durabilă și o economie de piață funcțională 
capabilă să facă față presiunii concurențiale 
și forțelor de piață din interiorul Uniunii;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) Promovarea locurilor de muncă de 
calitate și a accesului la piața muncii: 
intervențiile în acest domeniu trebuie să 
vizeze combaterea ratei ridicate a 
șomajului și a inactivității prin sprijinirea 
integrării durabile pe piața muncii, în 
special în rândul tinerilor (mai ales al celor 
care nu sunt încadrați profesional și care nu 
urmează niciun program educațional sau de 
formare), al femeilor, al șomerilor pe 
termen lung și al tuturor grupurilor 
subreprezentate. Măsurile trebuie să 
stimuleze crearea de locuri de muncă de 
calitate și să sprijine aplicarea cu 
eficacitate a normelor și standardelor 
muncii pe întreg teritoriul. Alte domenii-
cheie de intervenție vor trebui să fie 
sprijinirea egalității de gen, promovarea 
capacității de inserție profesională și a 
productivității, adaptarea lucrătorilor și a 
întreprinderilor la schimbare, stabilirea 
unui dialog social durabil și modernizarea 
și consolidarea instituțiilor pieței muncii, 
cum ar fi serviciile publice de ocupare a 
forței de muncă și inspectoratele muncii.

(h) Promovarea locurilor de muncă de 
calitate și a accesului la piața muncii: 
intervențiile în acest domeniu trebuie să 
vizeze combaterea ratei ridicate a 
șomajului și a inactivității prin sprijinirea 
integrării durabile pe piața muncii, în 
special în rândul tinerilor (mai ales al celor 
care nu sunt încadrați profesional și care nu 
urmează niciun program educațional sau de 
formare), al femeilor, al șomerilor pe 
termen lung și al tuturor grupurilor 
subreprezentate. Măsurile trebuie să 
stimuleze crearea de locuri de muncă de 
calitate și să sprijine aplicarea cu 
eficacitate a normelor și standardelor 
muncii și a negocierii colective bazate pe 
standardele muncii ale OIM pe întreg 
teritoriul. Alte domenii-cheie de intervenție 
vor trebui să fie sprijinirea egalității de 
gen, promovarea capacității de inserție 
profesională și a productivității, adaptarea 
lucrătorilor și a întreprinderilor la 
schimbare, stabilirea unui dialog social 
durabil și modernizarea și consolidarea 
instituțiilor pieței muncii, cum ar fi 
serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă și inspectoratele muncii.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) Îmbunătățirea mediului privat și a 
competitivității întreprinderilor, inclusiv 
prin specializarea inteligentă, ca factori-
cheie ai creșterii economice, ai creării de 
locuri de muncă și ai coeziunii. Trebuie să 
se acorde prioritate proiectelor care 
îmbunătățesc mediul de afaceri.

(k) Îmbunătățirea mediului și a 
competitivității întreprinderilor din 
sectorul privat, în special a IMM-urilor, 
inclusiv specializarea inteligentă, ca 
factori-cheie ai creșterii economice, creării 
de locuri de muncă și coeziunii. Trebuie să 
se acorde prioritate proiectelor sustenabile
care îmbunătățesc mediul de afaceri.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea eliminării barierelor 
inutile în calea comerțului, inclusiv a 
obstacolelor birocratice, a tarifelor și a 
obstacolelor netarifare

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie să fie utilizată următoarea listă de 
indicatori-cheie de performanță pentru a se 
facilita măsurarea contribuției Uniunii la 
realizarea obiectivelor sale specifice.

Se folosește următoarea listă de indicatori-
cheie de performanță pentru a se facilita 
măsurarea contribuției Uniunii la realizarea 
obiectivelor sale specifice și progresele 
realizate de beneficiari:

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa IV – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. Reconciliere, relații de bună 
vecinătate și obligații internaționale
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